
 
  

 
Informatiebulletin 24 maart 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Info over besluit Centrale Eindexamens 
 
Minister Slob van Onderwijs heeft in de persconferentie van vandaag bevestigd dat de centrale 
eindexamens niet doorgaan. Een zware beslissing en we begrijpen dat u daar vragen over hebt. In deze 
onzekere tijd, willen we u toch alvast zoveel mogelijk informatie over deze beslissing geven.  
 
Wat betekent dit? 
Alle centrale examens komen te vervallen: de centraal schriftelijk examens, praktische examens (cspe’s) in 
het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en -kb. De schoolexamens gaan wel door. 
De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.  
Dit is een volwaardig diploma, dat toegang zal geven tot elke vervolgopleiding.  
 
Gisteren hebben we u laten weten dat we de schoolexamens tot nader bericht zijn opgeschort. De 
gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staan voorop, daarom zullen er tot 6 april 2020 geen 
schoolexamens worden afgenomen op onze school. Op dit moment is er geen noodzaak om leerlingen naar 
school te halen om een schoolexamen te doen.  
 
Na 6 april verschijnen de uitkomsten van het onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder 
jongeren in Noord-Brabant. Na die datum is bekend of het mogelijk is om in de schoolgebouwen 
schoolexamens af te nemen. Dit uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Zodra we hier meer over 
weten, zullen we u hierover informeren. Tot begin juni is er tijd gegeven om de schoolexamens in alle rust 
en veiligheid te laten plaatsvinden. Waar mogelijk worden schoolexamens digitaal en op afstand 
afgenomen. We komen met een planning en zodra we meer informatie hebben, zullen we deze met u 
delen.  
 
De school gebruikt de tijd tot 6 april om op afstand met uw zoon/dochter door te gaan met de 
voorbereidingen voor de schoolexamens. We gaan voor iedere leerling een werkbare afronding van de 
schoolexamens organiseren.  
Nu de centrale examens niet doorgaan, vormen de schoolexamens de basis voor het diploma. In de 
komende periode wordt deze maatregel praktisch uitgewerkt. Meer informatie over o.a. herkansingen, de 
diplomabeslissing, zak-/slaagrichtlijnen volgt, zodra wij die ontvangen van het ministerie.  
 
Behoefte aan een gesprek 
We hopen dat de bovenstaande informatie houvast geeft. Hebt u behoefte aan een gesprek, neem contact 
op met de mentor en moedig uw kind aan hetzelfde te doen.  
 
Veel informatie over de examinering is ook te vinden op de website van de rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-
en-het-onderwijs/examens 
 



Onderwijs gaat door 
Als school werken we verder met en voor de leerlingen via onderwijs op afstand. Maar zeker ook met de 
ouders. Onderwijs gaat door, dankzij jullie allemaal.  
 
Hartelijk dank, nogmaals, voor uw begrip, inzet en flexibiliteit.  
 
Onderwijs op afstand 
In het geven van onderwijs met behulp van ICT lopen we duidelijk aan tegen de grenzen van capaciteit van 
de huidige tools Itslearning, Somtoday en Microsoft Teams. Er wordt zo massaal in Nederland van deze 
tools gebruik gemaakt, dat de verbinding traag wordt en soms zelf helemaal hapert.  
Bij Itslearning hebben ze de capaciteit verbeterd en zullen we deze week merken dat de verbinding 
stabieler is. Bij Somtoday wordt daar nog aan gewerkt. 
Er bestaat wat onduidelijkheid over de gebruikte tools bij ons afstandsonderwijs en welk doel zij dienen. 
Hieronder een korte omschrijving: 
  
1.      In Somtoday zijn de persoonlijke lesroosters te vinden. Docenten registreren per vak het huiswerk en 
verwijzen eventueel naar Itslearning voor onderliggende documenten, zoals studiewijzers en opdrachten; 
2.      In Itslearning (ELO) kunnen vakdocenten bestanden klaarzetten, waarnaar eventueel verwezen wordt 
in Somtoday. Ook het inleveren van opdrachten is mogelijk in Itslearning. De vakdocent spreekt met de 
leerlingen af hoe het inleveren van opdrachten plaatsvindt; 
3.      Microsoft Teams is het communicatiemiddel tijdens de lessen. De vakdocent gebruikt de 
‘vergaderfunctie ’om zijn/haar leerlingen uit te nodigen voor een ‘groepsgesprek’. De vakdocent bepaalt óf 
en zo ja bij welke lessen er met behulp van video en audio-ondersteuning wordt gewerkt. Niet alle lessen 
vinden plaats via Microsoft Teams. Wanneer leerlingen geen uitnodiging voor een ‘vergadering ’ontvangen, 
kunnen zij aan de slag met het huiswerk dat staat geregistreerd in Somtoday.   
  
Somtoday en Itslearning gebruikten we al vóór de start van het afstandsonderwijs. Leerlingen zijn hiermee 
bekend. Microsoft Teams is hieraan toegevoegd om vakdocenten in de gelegenheid te stellen om ‘live’ 
communiceren met leerlingen tijdens lesuren (conform het lesrooster).  
Deze functionaliteit biedt Somtoday en Itslearning niet. 
  
Let op: helaas is het onmogelijk om alle lessen ‘live aan te bieden’  via Microsoft Teams. Het systeem raakt 
dan overbelast. De vakdocent registreert in Somtoday hoe er invulling wordt gegeven aan de betreffende 
les; met behulp van Microsoft Teams (live) of met SOM/Itslearning (zelfstandige verwerking van de stof met 
mogelijkheid tot vragen stellen via de schoolmail). 
 
Daarnaast denken wij na over het beter onderling afstemmen van de hoeveelheid opdrachten die wij als 
docenten op de leerlingen afvuren. Uit berichten van ouders en leerlingen begrijpen wij dat dit als veel 
wordt ervaren. Dit is een belangrijk leerpunt voor ons bij het inrichten van digitaal onderwijs. Voor ons is 
het allemaal ook nieuw, dus goed om deze signalen te vernemen. We gaan ermee aan de slag. 
 
Het lukt, op de korte termijn dat we hiermee bezig zijn, echt nog niet om het onderwijs op afstand dezelfde 
frequentie en kwaliteit te geven die het onderwijs op school hiervoor had. U zult als ouder merken dat uw 
kind soms het gevoel heeft “dat er geen les is”, terwijl er wel een opdracht voor hem/haar klaarstaat in 
Somtoday of Itslearning. We doen een groot beroep op eigen planning van leerlingen en het in de gaten 
houden van de agenda. We zijn helaas niet in staat om tijdens alle lessen (digitaal) contact met alle 
leerlingen te hebben.  
 
Dit zijn de nadelen van digitaal onderwijs waar we onze weg in moeten vinden de komende tijd.  
Wat zal het weer heerlijk zijn wanneer we elkaar weer op school kunnen ontmoeten, er gaat toch niets 
boven echt contact. 
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